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OBEC Okrouhlá 

 
Obecně závazná vyhláška 

č. 5/2011, 
 
 

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Okrouhlá se na svém zasedání dne 5. října 2011 usneslo vydat 
na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
 

Čl.1 
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 

 
Cílem a účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je opatření 
k ochraně před hlukem v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření 
příznivých podmínek pro život v obci. 
 
Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný 
pořádek  v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a směřující 
k ochraně před následnými škodami a újmami na zájmech chráněných obcí Okrouhlá 
jako územním samosprávným celkem.   

 
 

Čl. 2 
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být  

v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 
 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je: 
a) rušení nočního klidu, 
b) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení,  
c) sportovní střelba, včetně sportovních disciplín skeet a trap.   
 
 

Čl. 3 
Omezení činností 

 
(1) Noční klid je dobou od 22:00 do 06:00 hodin následujícího dne. V této době je 

každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, např. zamezit vzniku  
a šíření hluku, jehož původcem jsou stroje, přístroje a obdobná zařízení, hluku 
z hudebních produkcí a hlasových projevů lidí tak, aby nebyly rušeny 
nezúčastněné osoby.  
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(2) Provádění veškerých prací spojených s užíváním hlučných strojů, přístrojů  
a zařízení, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, 
vrtaček a podobně je možné pouze: 
a) v pracovních dnech od 06:00 hodin do 22:00 hodin,  
b) o sobotách, nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích1 v době od 09:00 

hodin do 12:00 hodin a od 18:00 hodin do 20:00 hodin. 
c) o štědrém dni,vánoční svátky,Nový rok a velikonoční svátky v době od 

09:00 hodin do 12:00 hodin 

 
(3) Provádět činnost uvedenou v čl. 2 písm. c) je možné pouze:   

a) v pracovních dnech v době od 08:00 hodin do 15:30 hodin, 
b) o sobotách, nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích v době od 09:00 

hodin do 12:00 hodin a od 18:00 hodin do 20:00 hodin. 
 

(4) Ustanovení zvláštních právních předpisů upravující výše uvedené činnosti 
zůstávají touto vyhláškou nedotčena. 
 

 
Čl. 4 

Výjimky  
 

(1) Tato vyhláška se nevztahuje na výstražné signály, na činnost Policie České 
republiky, Hasičského záchranného sboru, jednotky sboru dobrovolných hasičů  
a další složky integrovaného záchranného systému, na ozbrojené síly, 
bezpečnostní sbory a ozbrojené bezpečnostní sbory.  

 
(2) Dále se tato vyhláška nevztahuje při výkonu práv a povinnosti plynoucích ze 

zvláštních právních předpisů na mysliveckou stráž, členy honebního 
společenství, členy mysliveckého sdružení.2  

 
(3) Na základě rozhodnutí starosty obce lze udělit výjimku3. Výjimka se uděluje  

zejména  za účelem pořádání obecně prospěšných akcí nebo akcí nad kterými 
obec převezme záštitu. 

 
(4) Výjimka z omezení uvedeného v čl. 2 písm. a) a písm. b) v návaznosti na čl. 3 

vyhlášky platí v noci z  31. 12. na  1. 1., kdy noční klid je časový úsek od  02:00 
do 08:00 hodin dne 1. 1. daného roku. 

  
 

Čl. 5 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se veškerá předchozí úprava této problematiky, včetně Vyhlášky č. 1/2001,  
o čistotě, ochraně zeleně a dodržování zásad veřejného pořádku ze dne         
18. 12.  2001.  

                                                 
1 § 1, § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích , o ostatních svátcích, o významných dnech  
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 

2 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 
3 Dle ustanovení § 102 odst. 3 a odst. 4  v návaznosti na § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,   
o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů.  
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Čl. 6 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti  6. října 2011. 
                        

                    

 

 

 

 

 

 

      A.AAAAA.AA........         AA.AAAAA.......... 
          Ing. Štefan Pňaček                                                         Jiří Vosecký 
              místostarosta                                                                  starosta  
                                                                                 

 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 5. října 2011 
 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:  1. listopadu  2011 
     


